RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ
ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
14/2014. (XI.21.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályairól szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:
Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§

A Rendelet 17.§ (4) – (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
17.§ (4) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) a jegyzőt;
b) a bizottságok nem képviselő tagjait;
c) a cigány és a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét;
d) az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét;
e) a napirendek előterjesztőit;
f) a Város Díszpolgára cím birtokosait;
g) a polgármester, illetve az adott napirendet tárgyaló bizottság elnökének
javaslata alapján azt a személyt, akinek a jelenléte a napirend
,
megtárgyalásához szükséges.
(5) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt azokat az
előterjesztéseket is meg kell küldeni, amelyhez a meghívás kapcsolódik. A
bizottságok nem képviselő tagjainak valamennyi előterjesztést meg kell küldeni.

2.§
A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
25.§

(1) A napirendi pont tárgyalása előtt az előterjesztő maximum 2 perces szóbeli
kiegészítést tehet.

3.§
A Rendelet 47. § (4) – (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § a (6)
bekezdéssel kiegészül.
47.§ (4) Bizottság elnöke vagy tagja e megbízatásáról írásban mondhat le. A lemondásra
vonatkozó írásbeli nyilatkozatot a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester a
lemondás érvénybelépését követő testületi ülésen köteles javaslatot előterjeszteni a
képviselő-testületnek az új bizottsági elnök vagy tag megválasztására.
(5) A megválasztott bizottságok személyi összetételét a jelen rendelet 2. számú függeléke

tartalmazza.
(6) A bizottságok feladat- és hatáskörét a jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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